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Este trabalho tem o propósito de apresentar a utilizacão da ferramenta de 

tempos e métodos pre determinados(MTM) em conjunto com a ferramenta 

mapeamento do fluxo de valor (MFV) em uma empresa montadora de 

bicicletas, na região da grande floorianopolis. Durante este travalho foi 

necessário uma adaptação do método de mapeamento do fluxo de Valor, 

para que a ferramenta MTM fosse utilizada, e obter uma melhor análise 

do processo produtivo. Para tanto foi preciso filmar cada processo 

produtivo para que se pudesse analisar, minuciosamente, cada pequena 

atividade realizada pelos operadores em sua rotina diária, visão micro do 

sistema produtivo. Dessa forma foram concebidos os tempos de ciclo 

utilizados no MFV que, por sua vez, estudou a produção (visão macro do 

sistema produtivo). Após análise conjunta das duas ferramentas foi 

utilizado o software TICON, para simular o mapa futuro a partir da 

eliminação dos desperdícios identificados. Como resultado da simulação 

obteve-se um sistema produtivo flexível que possa atender à sazonalidade 

da demanda. 
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1. Introdução 

Atualmente, organizações devem prestar atenção às demandas do cliente para sobreviver, e 

também para aumentar a suas quotas de mercado. Entretanto, em alguns casos a demanda não 

apresenta estabilidade, pois os clientes não possuem visão estável. A demanda oscila ao longo do 

tempo, e a variação sazonal é comum. As organizações, então, possuem como um de seus 

principais problemas o corte de custos e a produção de pequenas quantidades de vários tipos de 

produtos com variação sazonal. 

Todavia, muitas empresas, ao tentarem implementar projetos de produção enxuta, não têm 

alcançado os resultados desejados. Nesse sentido, são comuns as interrupções no processo de 

implementação sem o conhecimento sobre como prosseguir e como sustentar os resultados 

obtidos. De acordo com Feld (2000 apud Nazareno, 2003), ao longo destes projetos, percebe-se 

que os gerentes têm-se deparado com dificuldades oriundas de lacunas e limitações existentes não 

nos princípios, mas em algumas práticas, métodos e ferramentas. 

Uma dessas ferramentas é o Mapeamento do Fluxo de Valor (MFV) que apresenta uma lacuna 

por não analisar os métodos de trabalho. Para suprir essa necessidade, neste trabalho será 

utilizada a ferramenta MTM (módulo UAS), visando uma análise mais completa do processo 

produtivo, e com a vantagem de poder simular estados futuros de processos produtivos.  

Este trabalho tem por objetivo expor a sistemática da utilização das duas ferramentas, através de 

um estudo de caso e da apresentação das oportunidades de melhorias encontradas, visto que 

durante a pesquisa foram encontrados poucos trabalhos nesta área. 

2. Fundamentação Teórica 

2.1 O sistema de Tempos pré-determinados (MTM) 

De acordo com a apostila de MTM (2005), esta metodologia destina-se a estruturar as sequências 

de operações em movimentos básicos. A cada movimento básico é atribuído o valor de um tempo 

padrão, que é pré-determinado em função dos fatores que influenciam a sua composição. 

De acordo MTM do Brasil (2005), algumas das principais vantagens da utilização do método 

MTM são: 

Podem ser realizadas simulações dos tempos de trabalho, visto que a análise dos tempos pode ser 

realizada antes de implantado um método efetivo; 

-A necessidade de detalhamento da tarefa obriga o usuário a realizar análises criteriosas onde se 

podem identificar melhores métodos de trabalho; 

- Não necessita avaliar o desempenho dos operadores; 

- Valores MTM já consideram fatores de influência (tais como esforço de controle e extensão do 

movimento) e cálculos que precisam ser verificados no caso de levantamentos de tempos; 

- Pode-se iniciar o treinamento dos colaboradores já de acordo com o método planejado; 

- Serve de base para uma discussão objetiva visando classificar os níveis de remuneração. 
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De acordo com Almeida (2008), aplicando-se a metodologia MTM é possível conseguir ganhos 

de produtividade entre 5% e 25%, chegando-se em até 50% em alguns casos. 

Os movimentos básicos do método MTM podem ser resumidos em cinco, que estão citados 

abaixo: 

- Alcançar: Movimentar a mão na direção de um objeto. 

- Pegar: Passar a controlar um objeto. 

- Mover: Movimentar um objeto com a mão. 

- Posicionar: Alinhar ou inserir objetos. 

- Soltar: Deixar de controlar um objeto. 

 

Figura 1 – Ilustração dos movimentos básicos. Fonte: MTM (2005). 

Segue abaixo uma figura que representa a composição dos movimentos, comparados entre os 

métodos citados acima. 

 

Figura 2 - Condensação dos dados MTM Fonte: MTM (2005) 

 

2.1.1. Sistema MTM-UAS 
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Os módulos do MTM-UAS não são formados com a simples adição dos movimentos do método 

básico, mas desenvolvidos com compilação estatística de dados. 

Os processos básicos do MTM-A1 (alcançar, pegar, mover, posicionar, soltar) foram unidos e 

formaram processos básicos para o MTM-UAS, onde o apanhar e colocar no lugar estão juntos 

em um único código. 

De acordo com as características acima pode-se ver que o método MTM-UAS é utilizado em 

análise de processos mais dinâmicos, trazendo maior rapidez na análise, sem perder a 

confiabilidade. 

Estas análises de configurações de postos de trabalho são importantes para que a produtividade 

da empresa seja aumentada não apenas superficialmente, mas também de forma global, evitando-

se carga de trabalho excessiva a alguns operadores, diminuindo-se os problemas ergonômicos e 

acidentes de trabalho (ALMEIDA, 2008). 

2.2 O Sistema de Produção Enxuto 

O processo de implantação da Manufatura Enxuta está fundamentalmente voltado para a 

identificação e a eliminação de desperdícios que, segundo Ohno (1997) e Shingo (1996, 1996), se 

classificam em sete categorias: desperdício de superprodução, desperdício de espera, desperdício 

de transporte, desperdício de processamento, desperdício de estoque, desperdício por movimento 

desnecessário e desperdício por produtos defeituosos. (FORNO; BUSON; SCHUCH, 2008)  

Womack e Jones (2004) elencaram alguns princípios que servem como um guia confiável para a 

ação de implantar a manufatura enxuta. 

Estes princípios são: 

a) Definição do significado de valor de um produto a partir da perspectiva do cliente final, em 

termos das suas especificações como preço, prazo de entrega, etc.; 

b) Identificar a cadeia de valor para cada produto, ou família de produtos, incluindo os dados de 

cada operação de transformação necessária, bem como o fluxo de informação inerente a esta 

família ou produto; 

c) Geração de um fluxo de valor com base na cadeia de valor obtida, de modo que isso ocorra 

sem interrupções, objetivando reduzir e, se possível, eliminar as atividades que não agreguem 

valor que componham a cadeia identificada; 

d) Configurar o sistema produtivo de forma que o acionamento se dê a partir do pedido do 

cliente, sejam eles internos ou externos, de forma que o fluxo da programação seja puxado, 

não empurrado; 

e) Buscar incessantemente a melhoria do fluxo de valor por meio de um processo contínuo de 

redução de perdas. 

A essência da filosofia Lean é aproveitar ao máximo a capacidade produtiva para criar valor aos 

clientes, ocupando plenamente os recursos investidos em máquinas, equipamentos, instalações, 

materiais e pessoas. (FORNO; BUSON; SCHUCH, 2008) 

2.2.3 Mapeamento do Fluxo de Valor (MFV) 

O MFV é utilizado para melhorar os processos internos (mapeamento “porta-a-porta”), mas pode, 

e tem sido utilizado para mapear a cadeia de suprimentos inteira, pois a lógica de reduzir o lead 
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time, através de melhoria contínua, para ganhar eficiência e qualidade no fluxo de valor é a 

mesma (GARDNER; COOPER, 2003). 

Segundo Rother; Shook (2003) o mapeamento do fluxo de valor é essencial, porque: 

-Visualiza o sistema produtivo; 

-Identifica mais do que os desperdícios. Mapear ajuda a identificar as fontes de desperdício no 

fluxo de valor; 

-Fornece uma linguagem comum para tratar dos processos de manufatura; 

-Torna as decisões sobre o fluxo visíveis, de modo que seja possível discutí-las; 

-Junta conceitos e técnicas enxutas, que ajuda a evitar a implementação de técnicas de forma 

isolada; 

-Forma a base de um plano de implementação. Como auxilia no desenho desejado para o fluxo 

total de porta - a - porta - uma parte que falta em muitos esforços enxutos – os mapas do fluxo de 

valor tornam-se referência para a implementação enxuta. 

-Mostra a relação entre o fluxo de informação e fluxo de material;  

-Apresenta mais utilidade do que ferramentas quantitativas e diagramas de layout que produzem 

um conjunto de passos que não agregam valor, lead time, distância percorrida, a quantidade de 

estoque, e assim por diante. O mapa de fluxo de valor é uma ferramenta qualitativa com a qual 

descreve-se em detalhe a operação correta para criar o fluxo. Números são bons pra criar um 

senso de urgência ou como medidas e comparações antes/depois. O mapeamento do fluxo de 

valor é bom para descrever o que você realmente irá fazer para chegar a esses números. 

Para a execução do mapeamento foram seguidas as etapas sugeridas por Rother e Shook (2003): 

 
Passo Descrição 

1 Definir a família de produtos 

2 Conhecer o processo 

3 Identificar os desperdícios 

4 Identificar e calcular estoques em dias 

5 Identificar se o sistema é "puxado" ou "empurrado" 

6 Levantamento dos dados do processo 

7 Identificar o fluxo de informações 

8 Calcular a linha do tempo 

9 Identificar a forma de recebimento e expedição 

10 Desenhar o mapa do fluxo de valor atual 

11 Fluxo de informação 

Fonte: Adaptado de Dal Forno apud Rother e Shook (2003); Vieira (2006). 

Tabela 1 - Etapas do Mapeamento de Fluxo de Valor 
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Importante salientar que o Mapeamento do Fluxo de Valor não foca na análise dos postos de 

trabalho em si, o que exige uma ferramenta capaz de análises mais detalhadas das atividades que 

compõem os processos produtivos (NAZARENO; SILVA; RENTES, 2003). 

3. Estudo de caso 

3.1 Descrição da empresa 

A empresa estudada atua no ramo de vendas de bicicletas e peças no atacado e no varejo. Utiliza-

se mais de 1400 itens provenientes de diversos tipos de materiais como plástico, borracha, ferro, 

alumínio entre outros. Os fornecedores nacionais estão espalhados pelo país (a maioria está 

presente nas regiões sul, sudeste e centro-oeste) e são responsáveis por, aproximadamente, 85% 

do total de itens utilizados. Os principais fornecedores internacionais estão presente nos seguintes 

países: EUA, Japão e Taiwan. No ano 2000, a empresa começou a atuar no ramo de montagem de 

bicicletas por identificar um nicho de mercado que necessitava de um produto de maior 

qualidade.  

Seguindo os princípios do Lean, a demanda foi minuciosamente analisada para compreender suas 

variações. É feita uma previsão de demanda baseada nos anos anteriores, foram utilizados dados 

históricos referentes aos últimos três anos (2007, 2008 e 2009) como demonstrado no gráfico 

abaixo. Para atender aos pedidos nos meses de pico inicia-se a estocagem de produto acabado 

com pelo menos 1,5 mês de antecedência.  

 

 

Figura 3- Gráfico da demanda histórica. Fonte: Autores, 2009. 

 

O presente trabalho foi desenvolvido com o foco no ramo de montagem de bicicletas. O objetivo 

do mesmo foi o de aperfeiçoar o processo produtivo da fábrica, fazendo com que essa 

conseguisse atender a demanda plenamente. Para isso, foram feitas inúmeras visitas ao chão de 

fábrica para coleta de dados, filmagens do processo produtivo, medições de distâncias e de 

tempos. Atualmente, nos meses de pico, é necessário terceirizar parte da produção, e mesmo com 

essa solução momentânea e dispendiosa a empresa continua sem conseguir atender a demanda.  

3.2 Aplicação das ferramentas MFV e MTM-UAS 
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Todos os modelos de bicicletas montados na fábrica foram analisados e foi escolhida para estudo 

a família de bicicletas montain bike, 18 marchas (masculina e feminina), por ser o modelo de 

maior volume de vendas e por apresentar grandes dificuldades de montagem. Após essaa 

definição da família de produtos, fez-se necessário conhecer o processo produtivo. Para tanto 

buscou-se a compreensão dos processos isoladamente, em cada posto de trabalho, e do fluxo de 

produção. 

Alguns obstáculos interferiram na coleta de dados durante o projeto, o mais relevante deles foi a 

falta de organização e controle do estoque de matéria-prima, o que eleva o nível de obsolescência 

dos materiais. Outro ponto relevante diz respeito a algumas decisões estratégicas da empresa, em 

especial as referentes aos estoques. A grande quantidade de matéria-prima estocada é justificada 

pelo fato de que os fornecedores mais importantes estão situados em outros países e, também, 

pelas incertezas da transportadora, pois as vezes, o navio não atraca no porto o que, por sua vez, 

impossibilita a obtenção das matérias-primas.  

Os estoques iniciais e finais representam 96% do lead time da empresa. Pelos motivos 

apresentados aqui não será elaborada proposta para esses estoques. Outra preocupação esteve 

relacionada com os clientes devido ao fato de a demanda ser sazonal. Para completar o mapa 

foram coletados dados sobre o fluxo de informações, e se observou que a empresa se relaciona 

com seus clientes e/ou fornecedores via internet, e que o seu PCP informa o primeiro posto de 

montagem, com os dados de quais produtos deverão ser montados. 

Para compreensão do processo produtivo foram feitos diversos vídeos das atividades realizadas 

na produção, na seqüência, ocorre a análise dos postos de trabalho de acordo com a metodologia 

MTM. Dessa forma, utilizou-se a ferramenta MTM-UAS a fim de se detalhar as atividades 

realizadas em cada operação, e desta forma identificar atividades desnecessárias ou feitas de 

forma errônea e determinar os tempos de ciclo de cada processo. 

 As primeiras análises foram realizadas de forma detalhada para permitir a visualização de todos 

os pequenos movimentos do operador. A segunda filmagem foi feita de uma forma geral com 

objetivo de observar as movimentações entre os postos. Através da análise utilizando a 

ferramenta MTM, os seguintes tempos de ciclo foram obtidos: 

 
Figura 4 – Gráfico de operador. Fonte: Autores, 2009. 
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Através dos dados obtidos, das etapas anteriores, a seguinte situação pode ser observada no Mapa 

do Fluxo de Valor Atual: 

 

Figura 5 – Mapa do Fluxo de Valor Atual. Fonte: Autores, 2009. 

 

Os tempos utilizados para esse mapa foram coletados pela MTM, objetivando o tempo de ciclo 

que independe do operador, diferentemente do obtido pela cronoanálise. Dois processos não 

foram representados no mapa, pois, os mesmos apresentam tempos pouco relevantes e ocorrem 

em paralelo com os outros processamentos. O pedivela e a montagem de rodas. 

Após a visualização da situação atual, observado na figura 4, fez-se o diagnóstico de todo 

processo produtivo, para tanto buscou identificar os desperdícios, tanto observados através do 

MFV (Visão macro) quanto da ferramenta MTM (Visão micro), através da ferramenta 5W1H. 

Pode se ver esta análise na tabela abaixo: 

Tipo de Desperdício Identificação Causas MTM Lean 

Processos 
desnecessários 

Separação de peças nos 
postos; 

 - As peças percorrem a linha 
juntamente com quadro; 
 -  As peças vêm embaladas juntas 

x x 

Reparos no produto em 
alguns postos 

 - Falta de controle de qualidade; 
 - Falta de treinamento dos 
operadores 

x x 

Procurar ferramentas e 
componentes a serem 
utilizados 

 - Ferramentas e componentes sem 
lugar específico no posto 

x x 

Transporte 

Abastecimento dos postos 
 -Grandes distâncias a serem 
percorridas 

x x 

Transição do produto entre 
os postos 

 - Falta de operador para realizar o 
transporte 

x x 

Movimentação 
Transição do operador entre 
os postos 

 - Falta de operador para realizar o 
transporte 

x x 
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Pegar componentes longe do 
posto (ex.: Posto 2, Posto 3) 

 - O layout não favorece a 
movimentação 

x x 

Estoque 

Produto em processo no 1° 
setor 

 - operador realiza outras atividades 
 

x 

Estoque de Matéria-prima e 
produto acabado 

 - estratégia da empresa 
 

x 

Excesso de produção Produz antes do necessário  - baixa capacidade do processo  
 

x 

Espera Ociosidade de operadores - desbalanceamento da linha 
 

x 

Defeitos 
Não houve número 
considerável de defeitos    

Tabela 2 – Análise dos desperdícios. Fonte: Autores, 2009. 

 

Essa etapa foi iniciada com o foco na eliminação dos desperdícios encontrados no processo 

produtivo, os quais foram listados abaixo de acordo com a ferramenta que os identificou.  

a) Melhoria MFV (Macro) 

Os desperdícios analisados foram os seguintes: 

Transporte e movimentação: Devido as observações feitas durante o trabalho, mostrou-se 

imprescindível a mudança de todo o layout do processo produtivo, com a finalidade de obter uma 

estação de trabalho onde os operadores apenas agregassem valor ao produto; 

Estoque: Através do MFV atual, nota-se que a diminuição dos estoques intermediários se torna 

necessária para a redução do lead time. Para este desperdício foram criados supermercados na 

linha de produção, e desta forma obteve-se um processo produtivo com melhor capacidade de 

resposta a demanda do cliente; 

Espera: Comparando os tempos de ciclo de cada posto, observa-se que há operadores ociosos. 

Algumas operações foram aglutinadas como solução para o balanceamento da linha de montagem 

e eliminação da ociosidade dos operadores nos postos de trabalho; 

Excesso de produção: Com os dados obtidos no item 3.1, identifica-se que este desperdício é 

conseqüência da empresa não conseguir atender à demanda nos períodos de pico. Para tanto, com 

as mudanças realizadas para combater os desperdícios anteriores, obteve-se uma linha de 

montagem mais eficiente. Devido ao fato de ter havido uma liberação de operadores fez-se 

oportuna a criação de uma segunda linha, o que evitaria produzir antes do necessário. 

b) Melhorias MTM (Micro) 

Após a estruturação do novo layout, foram elaboradas uma nova estação e instrução de trabalho. 

Essa modificação teve como objetivo eliminar desperdícios que não obteriam desempenho 

eficiente. Estes foram: 

Processos desnecessários: Foram elaboradas novas estações de trabalho com locais definidos para 

cada ferramenta. Além disso, houve a padronização dos contentores, diminuição de distâncias de 

movimentação e transporte e criação de suportes para peças, melhorando de forma geral a 

situação da ergonomia de cada posto de trabalho; 
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Movimentação: Devido a cada operação ser realizada sem uma ordem na execução das 

atividades, elaborou-se um novo método de trabalho, a fim de evitar movimentações 

desnecessárias, e a padronização, e a partir desta buscar um método mais eficiente. 

A tabela abaixo compara o estado atual com a simulação feita para o estado futuro: 

Antes Depois 

                        

Legenda:                  

Figura 6 – Comparação entre estado atual e futuro. Fonte: Autores, 2009. 

 

Outra vantagem da utilização da ferramenta MTM é a possibilidade de simular o estado futuro 

com a ausência dos tempos gastos em atividades desnecessárias, o que aperfeiçoa a viabilidade da 

proposta. Esta simulação foi realizada via software TICON, com o qual se obteve os tempos de 

ciclo dos processos, verificar gráfico abaixo:  

 
Figura 7 – Análise dos desperdícios. Fonte: Autores, 2009. 

A partir da análise dos desperdícios nos processos e dos problemas expostos no presente, o estado 

futuro deve possuir as seguintes diretrizes: 
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Causar o mínimo de impacto para os operadores: para atender a essa necessidade foi realizado um 

agrupamento das atividades, em conjunto com os funcionários, de modo a não causar maiores 

esforços por parte dos operadores na realização das atividades produtivas e melhorar a disposição 

dos ferramentais na bancadas, para minimizar a ocorrência de desperdícios como o tempo gasto 

para procurar ferramentas; 

Capaz de atender com rapidez as necessidades do mercado: para essa necessidade foi proposto o 

agrupamento dos processos de acordo com o tempo de ciclo dos mesmos e com o aval dos 

operadores, de modo a balizar os novos tempos de ciclo com o takt time produtivo; 

Flexível ao ponto de atender a sazonalidade da demanda: depois de realizado o agrupamento dos 

postos e o rearranjo físico da linha foi proposta a duplicação da mesma para que não fosse preciso 

eliminar os atuais operadores;  

Apresentar baixo custo de implementação: os custos envolvidos na mudança física são baixos 

porque será necessário reposicionar as bancadas que atualmente são usadas. 

A pequena diferença entre o lead time (tempo de atravessamento) atual e futuro não ser tão 

expressiva se explica pelo tempo do estoque inicial representar 87% do total no estado atual e 

90% no estado futuro. Devido a política de estoques da empresa e de outros problemas 

apresentados no item 3.1 desse artigo. 

 
Figura 8 – Mapa do Fluxo de Valor Futuro. Fonte: Autores, 2009. 

 

4. Considerações Finais 

Na fase inicial do trabalho foi feita uma contextualização a respeito da problemática envolvida e 

foi evidenciada a carência de pesquisas acadêmicas nessa área de estudo. Na segunda etapa foram 

detalhados os referenciais teóricos usados como base para viabilizar a utilização da ferramenta 

MTM e dos princípios da Manufatura Enxuta, bem como a utilização da ferramenta MFV. Na 

seqüência, descreve-se o estudo de caso com a aplicação das ferramentas MTM e MFV, 

utilizadas para identificar as oportunidades de melhorias no atual sistema produtivo da empresa.  
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A utilização conjunta de princípios e ferramentas do Lean com a ferramenta MTM permitiu a 

realização de dois tipos de análises. A primeira delas em nível macro, correspondente ao sistema 

produtivo da empresa, com foco na eliminação de desperdícios em todo o processo produtivo. Já 

a segunda foi focada na análise no nível micro e esteve relacionada às atividades, agregadoras ou 

não de valor, realizadas em cada posto de trabalho, o objetivo foi atuar na ordenação dos mesmos 

de uma forma que possibilitasse uma melhora no rendimento de cada operador, sem a 

necessidade de sobrecarregá-los. Para que se possa atingir os resultados esperados foram 

explicadas a necessidade de se desenvolver funcionários polivalentes e de como essa capacitação 

em múltiplas funções contribuirá para aumentar a flexibilidade e a agilidade no atendimento da 

demanda. 

 Área 

utilizada 
Produtividade 

Número de 

operadores 

Estoque 

intermediário 

Tempo de 

processamento 

Lead Time 

(dias) 

Atual 400m² 400 unidades 50 50 unidades 102,35 min 171,6  

Futuro 400m² 572 unidades 60 25unidades 65,25 min 165,65 

Tabela 3 – Análise dos desperdícios. Fonte: Autores, 2009. 
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